
25.10.2021 

33 група 

Урок № 17 

Тема уроку: «Життєвий і творчий шлях Богдана-Ігоря 

Антонича. Аполітичність, наскрізна життєствердність, 

метафоричність і міфологізм у поезіях «Зелена Євангелія», 

«Різдво»» 

Мета уроку: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом 

поета-митця; допомогти здобувачам освіти усвідомити 

ідейно-художнє багатство та естетичну красу поезій Антонича; поглиблювати вміння 

визначити головні мотиви, ідеї, художні засоби, коментувати їх, давати власну 

оцінку; розвивати в учнів образне і логічне мислення, спостережливість, уміння 

аналізувати поезії, розуміти й пояснювати образи, створені засобами поетичної мови; 

виховувати життєлюбство, любов до поезії, здатність помічати красу у звичних 

речах, естетичний смак. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.136-138 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. 

– К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKZ-Ywa9WIk&ab_channel – біографія 

письменника. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbJA7T5TslM&ab_channel – вірш «Різдво» 

3. Запишіть у робочому зошиті біографію Богдана-Ігоря Антонича.  

4. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

Теорія літератури 

Міфологізм — спосіб поетичної реалізації міфу у творах оригінальної 

літератури. Значення міфу в літературному творі не тотожне його  семантиці в 

першозразку й залежить від культури епохи, задуму письменника, жанру твору. 

Відображення в літературному творі давніх міфологічних уявлень часто 

опосередковане через трансформовані форми поетичного переосмислення, зокрема 

через символ. 

https://www.youtube.com/watch?v=OKZ-Ywa9WIk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=MbJA7T5TslM&ab_channel


Асоціативність — певна суміжність, можливо навіть паралельність існуючих у 

цій суміжності явищ і предметів, здатних утворити зв’язок між собою. У своїй 

генетичній основі зародження художній образ утворюється саме за законом 

асоціативності. Певний асоціативний ряд утворює цілісну систему знаків, здатних 

нести в собі узагальнюючі властивості, відновлення в пам’яті образу за законом 

асоціативної суміжності, уподібнення, контрасту. 

Поезія "Зелене євангелія" 

Весна - неначе карусель, 

на каруселі білі коні. 

Гірське село, в садах морель, 

і місяць, мов тюльпан, червоний. 

 

Стіл ясеновий, на столі 

слов'янський дзбан, у дзбані сонце. 

Ти поклоняйся лиш землі, 

землі стобарвній, наче сон цей! 

- Якими настроями та думками пройнята поезія? 

- Поетика кольору — явище глибинної структури тексту. Пряме й метафоричне 

значення кольору можуть бути в тісному зв’язку й зіставленні смислів. Які кольори 

згадані поетом у «Зеленій Євангелії»? Яке вони мають значення?    

- Які асоціації у вас викликають образи вірша? Який образ можна назвати основним. 

Чому? 

Теорія літератури 

Як ми знаємо, у віруваннях лемків, предком яких вважав себе Антонич, 

перепліталися язичництво та християнство. Тому поет, вживаючи християнську 

лексику (євангіліє — грец. добра, радісна звістка), по-язичницькому славить сонце, 

землю, і всім на ній поклоняється, захоплюється красою й передає її нам за 

допомогою порівнянь, епітетів, асоціативно-логічних рядів, гри слів (омофони сонце 

— сон цей), окличних риторичних речень. 

Елегія - світла туга, пов'язана зі спогадами про юнацькі роки ліричного героя. 



 Прочитайте вірш "Різдво" та прослухайте пісню на слова Б.-І. Антонича у 

виконанні  Т.Чубая "Народився Бог на санях..." 

https://www.youtube.com/watch?v=3_XMel4xk4c&ab_channel 

Народився Бог на санях 

в лемківськім містечку Дуклі. 

Прийшли лемки у крисанях 

і принесли місяць круглий. 

Ніч у сніговій завії 

крутиться довкола стріх. 

У долоні у Марії 

місяць - золотий горіх.  

Аналізуємо вірш 

    Б.-І. Антонич не 

погоджувався, коли його 

називали «безрозсудним поганином самого почування», адже він не вдавався до 

«оязичення християнства» чи — навпаки. Часто в одному творі з’являлися мотиви 

двох вір, як у вірші «Різдво», де сюжетхристиянської містери, тонко помережаний 

язичницькими елементами, розгортався в українському середовищі.Волхви 

уподібнювалися до лемків: «Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий», 

тобто хліб. Справді, на Різдво лемки з хлібом й свяченою водою обходять обійстя й 

освячують його. Згаданий тут символ місяця пов’язувався здавен із дохристиянським 

святом Різдва. До речі, язичницький місячний знак — «золотий горіх» опинився в 

долоні Матері Божої, утаємниченої в долю її небуденного Сина. Вона знає його 

трагічне майбутнє, але нічого вдіяти не може, покладаючись у всьому на 

Господнє провидіння. Те, що Біблійну легенду про народження Христа Б.-І. Антонич 

розкрив по-своєму, не треба розуміти, як святотатство, це відчуття близькості своєї 

до Сина Божого, єдності з тим, хто взяв на себе гріхи людства й постраждав за нього. 

Знайдіть у поезії «Різдво» риси двовір’я. Заповніть таблицю 

 Християнство  Язичництво 

    

 

Підсумуємо 

https://www.youtube.com/watch?v=3_XMel4xk4c&ab_channel


- Визначте, чим відрізняється поезія Б.-І. Антонича від класичного вірша описового 

характеру. 

 - Прокоментуйте слова Б.-І. Антонича: «Мистецтво не відтворює дійсності, ані її не 

перетворює, як хочуть інші, а лише створює окрему дійсність». 

5. Виконайте наступні завдання: 

1. Вивчіть напам`ять вірш Антонича «Різдво»!!! (ЗНО) 

2. Підготуйтесь до диспуту на тему "Легка чи складна для сприйняття поезія Б.-І. 

Антонича?" за планом: 

1) Як розуміє мистецтво Б.-І. Антонич? Поміркуйте над його думкою з праці 

«Національне мистецтво (Спроба ідеалістичної системи мистецтва)»: 

«Мистецтво не відтворює дійсності, ані її не перетворює..., а лише створює 

окрему дійсність. ...навіть звичайна світлина, якщо вона хоче називатися мистецькою, 

не дає ли-ше віддзеркалення. Власне, відбиття в дзеркалі або світлина до посвідки не 

мають з мистецтвом нічого спільного. Відно-шення мистецтва до дійсності не можна 

спрощувати до звичайного відтворення, воно є далеко складніше. В кожному випадку 

мистецька дійсність є суцільна, в собі замкнена, ок-рема, Із своєрідними законами. 

Мистецькі закони не є то-тожні з законами реальної дійсності». 

Чи погоджуєтесь ви з твердженням поета, що мис-тецтво творить «окрему 

дійсність»? 

2) Які основні ознаки поезії Б.-І. Антонича як «окремої дійсності»? Чим вона 

відрізняється від класично-го вірша описового характеру? 

3)Як ви розумієте метафори, вживані Б.-І. Антоничем? Зробіть спробу 

«розшифрувати» деякі з них: 

Вернувся я, де вільхи й риби, 

 де м'ята, іви, де квітчасті стіни;  

і знов цілую чорні скиби,  

припавши перед сонцем на коліна. 

                                   «Поворот» 

З всіх найдивніша мова гайова;  

в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі, 

 на вільхах місяць розклюють зозулі,  

росте Антонич і росте трава.  



                                     «Весна» 

3. Виконайте вправу «Незакінчене речення» 

1. Б.-І.Антонич народився… 

2. Справжнє прізвище батька було … 

3. Перша збірка Антонича мала назву… 

4. Друга поетична збірка …  

5. Поетичну закоханість у світ 

Я, сонцеві життя продавши 

За сто червінців божевілля, 

Захоплений поганин завжди, 

Поет весняного похмілля 

виражає ліричний герой твору Б.-І.Антонича…  

6. Третя поетична збірка Антонича…  

7. Піднесене звертання до Батьківщини 

Моя країно зоряна, бібліцна й пишна, 

Квітчаста батьківщино вишні й соловейка! 

звучить у поезії Антонича… 

8. Юрій Андрухович використав образ Б.-І.Антонича у своїй книзі…  

9. Уживання імені чи прізвища певного автора у написаному ним творі 

називається …  

10.  Посмертні збірки поета…  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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